
 

Projeto Fortalecendo Redes  

 

O fortalecimento de redes territoriais de cuidado, em vários níveis e 

conformações, tem sido apontado como ação estratégica e fundamental no 

enfrentamento da pandemia COVID-19 e seus impactos na vida de pessoas, 

grupos e populações. No Brasil, análises recentes apontam para um modelo de 

atenção que destina poucos investimentos nas ações de cuidado e proteção de 

base territorial, o que deriva em pouco apoio aos serviços e trabalhadores da 

Atenção Primária em Saúde e da Proteção Social Básica para as ações de 

combate à pandemia e seus efeitos, bem como às redes de solidariedade ativa 

organizadas em muitos territórios. 

O Projeto de Extensão Fortalecendo redes territoriais de cuidado no 
enfrentamento à COVID-19 na Baixada Santista, construído pela UNIFESP 
Baixada Santista em parceria com trabalhadoras/es das redes de saúde e 
assistência social, busca provocar interferência direta neste cenário, 
considerando, sobretudo, que a Baixada Santista é a segunda região mais 
impactada pelo coronavírus, depois da região metropolitana de São Paulo 
(Prefeitura de Santos, 2020). 

Nosso objetivo é apoiar o fortalecimento de redes territoriais de cuidado no 
enfrentamento da pandemia COVID-19 por meio de duas ações: 

- construir estratégias de apoio  às redes formais e informais nos territórios, em 
busca de ampliar possibilidades de ação conjunta no enfrentamento à pandemia 
COVID-19, por meio de oficinas que propiciem a construção de ações e/ou 
estratégias em rede. 

- construção de um mapa colaborativo das redes e ações de solidariedade ativa 
e redes assistenciais disponíveis nos municípios da Baixada Santista e suas 
regiões, fomentando a ativação/interlocução entre as redes e ações mapeadas, 
as lideranças comunitárias e os serviços dos territórios, buscando dar subsídio 
para as possibilidades de ações conjuntas. 

 

Convidamos a tod@s a tomar parte dessa construção coletiva e a divulgar 
amplamente em suas redes nossas ações! 

Mapa colaborativo das iniciativas assistenciais e solidárias na Baixada Santista: 

https://tsmonitores.wixsite.com/meusite/copia-mapeamento-de-iniciativas 

 

Formulário de mapeamento das iniciativas solidárias, para ampla divulgação: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9eIR1RzPPklINd3XNdhg2soRC8
DEI7B-R3KSWrnpc8EmivQ/viewform 

Dúvidas, ideias e sugestões: fortalecendoredes@gmail.com 
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